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Innledning 

 

Denne rapporten er en evaluering av programmets struktur og drift fra opprettelsen høsten 

2003 til og med vårsemesteret 2006. Rapporten bygger på programplanen, årsrapport for 

2004/2005 og 2005/2006, studentevaluering våren 2005, rapport fra tilsynssensor, samt 

periodiske evalueringer av sentrale emner. Tall og statistikk er hentet fra FS, og fra denne 

siden: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html.  

Programstruktur 

I løpet av perioden har programmets innhold og struktur endret seg i form av en reduksjon i 

antallet fordypningsgrupper (80-grupper). Studenter med opptak de to første studieårene 

kunne velge mellom 4 ulike fordypningsgrupper. Høsten 2005 ble 80HIS3 og 80HIS4 lagt 

ned fordi antallet 80-grupper ikke fungerte hensiktsmessig. 
1
 Hensikten med å foreta disse 

endringene har vært å forenkle programstrukturen, slik at studentene lettere kan orientere seg i 

studieløpet.  

 

En oversikt over fordelingen av studenter til de ulike 80-gruppene viser følgende tall for hele 

perioden: 

80HIS1:  105  

80HIS2:  285  

80HIS3:  25  

80HIS4:  38  

 

Det totale antallet studenter som hadde valgt 80-gruppe i perioden var 453. 

Tallene viser en betydelig oppslutning om fordypningen 80HIS2 der studentene velger flest 

emner med eldre historie. 

 

Våren 2005 ble det gjennomført innholdsmessige endringer i de to gjeldende 80-gruppene, 

ved at man åpnet for å godkjenne andre emner enn historieemner som del av 80-gruppene. 

Den godkjente emnene er fra følgende fagkretser: balkan, engelsk, kulturhistorie, 

latinamerikakunnskap, midtøsten, nordamerikastudier, religion og tysk.  

 

På grunn av overlapp mellom det tidligere obligatoriske emnet HIS1010 og historievarianten 

av ex-fac. ble 80-gruppene endret. Endringen trådte i kraft f.o.m. høsten 2006. I stedet for 

HIS1010 må studentene velge ett 1000-emne i historie med metodedel. Disse emnene skiller 

seg fra de ordinære grunnemnene i historie ved at de i stedet for valgfritt særemne, har et 

obligatorisk særemne i metode.   

 

Den nåværende fordypningsgruppen i historie må bestå av: 

 ett 1000-emne med metodedel og HIS3090 - Fordypningsoppgave. Begge disse 

elementene er obligatoriske.  

 fire grunnemner på 1000-nivå og tre fordypningsemner på 2000-nivå.  

 Minst to av emnene skal være fra eldre tid (HIS11xx eller HIS21xx) og minst to fra 

nyere tid.  

 Inntil 20 studiepoeng, fortrinnsvis på 2000-nivå, kan være fra andre fag enn historie. 

Slike emner må godkjennes av programmet. 

 

Nedenfor vises et forslag til anbefalt studieløp: 

                                                 
1
 Fra høsten 2006 er det søkt om en sammenslåing av de to fordypningsgruppene til 80HIS1. 
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6. semester 
HIS3090 - 

Fordypningsoppgave 
Fritt valgt emne Fritt valgt emne 

5. semester 
Fordypningsemne i historie 

(2000-emne) 
Støtteemne Fritt valgt emne 

4. semester 
Fordypningsemne i historie 

(2000-emne) 
Støtteemne Fritt valgt emne 

3. semester 
Fordypningsemne i historie 

(2000-emne)  
Støtteemne Støtteemne 

2. semester 
EXFAC03-HIS - Examen 
facultatum, historievariant 

Grunnemne i 
nyere/eldre historie 

(1000-emne) 

Grunnemne i nyere/eldre 
historie (1000-emne) 

1. semester 
EXPHIL03 - Examen 

philosophicum 

Grunnemne i 
eldre/nyere historie 

(1000-emne) 

Grunnemne i eldre/nyere 
historie med metode 

(1000-emne) 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Det første året anbefales det at studenten ved siden av ex-phil og ex-fac velger grunnemner i 

historie. Metodedelen tas 1. semester, og bidrar til at studenten kan ta med seg og anvende de 

metodiske ferdighetene i emnene som tas senere i studieløpet. Fordypningsemner på 2000- 

nivå, og støtteemnene tas 3. 4. og 5. semester. I det avsluttende semesteret velges 

fordypningsoppgaven, som er et selvstendig arbeid med faglig veiledning. Et mål med emnet 

er å oppøve studentens evne til å formulere en problemstilling, avgrense et tema, og utforme 

en skriftlig fremstilling av et visst omfang. Emnet gir studentene anledning til å trekke veksler 

på de samlede kunnskapene de har tilegnet seg i løpet av studiet, og ta i bruk metodiske 

redskaper.  

 

I tilsynssensorrapporten for historie for våren 2005 og 2006 vurderes studietilbudet samlet sett 

på denne måten: ”Det er hevet over tvil at studietilbudet i historie ved Universitetet i Oslo 

helhetlig sett holder en høy standard og at undervisning og vurdering gjennomføres 

tilfredsstillende.” 

Valg av støtteemner 

I tillegg til fordypningsgruppen i historie velger studentene støtteemner. 40-gruppen er en 

forhåndsgodkjent faglig enhet som utgjør 40 studiepoeng, og som kan velges fra flere ulike 

fagområder. Det anbefales normalt språk-, kultur-, eller samfunnsfag, og det er utarbeidet en 

egen veiledning for valg av støtteemner, med tanke på å bevisstgjøre studentenes valg med 

tanke på arbeidsmuligheter etter endt studium. Veiledningen er inndelt etter yrkesretninger og 

faglige interesser. Med over 100 ulike emnekombinasjoner å velge mellom, er denne 

veiledningen et viktig hjelpemiddel for studentene. I veiledningen gis det også tips om 

hvordan støtteemnene kan kombineres med de frie emnene på en slik måte at de utgjør en 

alternativ faglig fordypning, eller gir undervisningsgrunnlag. 

 

Nedenfor vises en oversikt over studentenes valg av 40-grupper i evalueringsperioden: 

Studenter Emnekombinasjon 

1-5 Moderne retorikk (1) Områdekunnskap om Afrika sør for Sahara (1) Persisk språk (1) 
Nordamerikanske områdestudier med engelsk (1) Nederlandsk språk (1) Norrøn språk 
og litteratur (1) Latinamerikansk områdekunnskap (1) Kristendom (1) Kjønn og litteratur 1 
(1) Japansk språk (1) Irsk områdekunnskap (1) Irsk/ keltisk (1) Hebraisk språk (1) Fransk 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS3090/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS3090/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HIS/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HIS/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/
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språk i Afrika sør for Sahara (1) Etikk (1) Bosnisk/kroatisk/serbisk språk (1) Spansk språk 
(2) Spansk språk og kultur (2) Tysk språk og kultur (2) Russisk språk (2) 
Utdanningsvitenskap (2) Vitenskapsfilosofi (2) Områdekunnskap om Japan (2) 
Middelalderens religionshistorie (2) Kultur og identitet (2) Kjønn feminisme og likestilling 
2 (2) Italiensk språk og kultur 2 (2) Demografi (2) Arabisk språk (2) Arkeologi (2) Tysk 
språk (3) Middelalderens kulturhistorie og språk (3) Kjønnsstudier (3) Fransk språk og 
kultur (3) Britisk områdekunnskap (3) Russisk områdekunnskap (4) Pedagogikk (4) 
Teatervitenskap (4) Vesteuropeisk middelalderkultur (4) Latin (4) Kriminologi III (4) 
Filosofihistorie (4) Engelsk språk i Afrika sør for Sahara (4) Arkivkunnskap for 
Historieprogrammet (4) Spansk språk og kultur (5) Miljø og utvikling (5) Kriminologi I (5) 

6-10 Antikken 1 (6) Balkansk områdekunnskap (6) Engelsk (amerikansk) (6) Områdekunnskap 
om Kina (6) Nordamerikansk områdekunnskap (6) Filosofi (8) Litteratur 5 (9) Nordisk 
språk (10) 

11-20 Middelalderens kulturhistorie og arkeologi (11) Idehistorie 2 (13) Kulturhistorie (etnologi 
og folkloristikk) (13) Psykologi (13) Engelsk språk og kultur 1 (15) Engelsk språk 2 (16) 
Samfunnsgeografi (18) Samfunnsøkonomi (19) 

21-30 Sosiologi (24) Medievitenskap (26) Religionshistorie (26) Områdekunnskap om 
Midtøsten og Nord-Afrika (27) Kunsthistorie (28) 

Over 30 Statsvitenskap (72) 

 

40-gruppen i statsvitenskap skiller seg klart ut med 72 studenter tilknyttet 

emnekombinasjonen i løpet av perioden. Årsaken til at så mange av historiestudentene velger 

denne støttegruppen er nok betinget av faglige interesser, og yrkesinteresser. I evalueringen 

av historieprogrammet våren 2006 svarte 47,3 % at de ønsket å jobbe i organisasjoner og 

foreninger, og på spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver de ønsker seg svarte 46,7 % at de 

ønsket å jobbe med internasjonalt arbeid. En annen grunn til at mange velger denne 

emnegruppen kan være at den har en fri struktur uten obligatoriske emner, der studentene 

velger fritt mellom 14 ulike emner. 

 

Hele 34 av de godkjente 40-gruppene for historieprogrammet har ikke blitt benyttet av 

historiestudenter i evalueringsperioden. Disse emnekombinasjonene er:  

 

 Områdekunnskap om Sør-Asia  

 Studier av samfunn og politikk i Øst-Asia  

 Religion og filosofi i Øst-Asia  

 Renessansen  

 Samfunnsgeografi for studenter som går på bachelorprogrammet i historie  

 Studier av Øst-Asias historie  

 Tyskspråklig områdekunnskap  

 Portugisisk språk og kultur 

 Sentraleuropeisk områdekunnskap 

 Språkkombinasjonene: polsk, tsjekkisk, tyrkisk, urdu, portugisisk, sanskrit, sanskrit 

med vedisk, semittisk språkvitenskap, middelalderens engelsk, runologi, kinesisk, 

hindi, gresk språk, germansk lingvistikk, gammelgresk, 

 Roma og Norge i middelalderen,  

 Sosialantropologi,  

 Kjønn og samfunn, Kjønn og litteratur 3 og Kjønn og litteratur 2 

 Humanistisk prosjektarbeid  

 Franskspråklig områdekunnskap  

 Estetikk 1  

 Britisk områdekunnskap 

 Antikk kultur og klassisk tradisjon. 
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Det store antallet 40-grupper som ikke velges av historiestudentene kan tyde på at det er 

behov for en gjennomgang av disse. Det kan for eksempel være nyttig å redusere utvalget der 

hvor flere 40-grupper innen samme fagområde er representert (eks. Kjønn og litteratur 1, 2 og 

3). På en annen side er det viktig å være oppmerksom på at studentene i stor grad gir uttrykk 

for at valgfrihet er viktig i studieløpet. 59,3 % av studentene svarte i undersøkelsen våren 

2006 at de ønsker stor grad av valgfrihet når det gjelder valg av emner og emnegrupper i 

programmet. 

 

Av til sammen 638 som valgte 40-grupper i perioden var fordelingen slik på følgende 

fagkategorier: 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

Epoker

Kjønnsstudier

Kultur, samf.

Områdekunnsk.

Språk og kultur

Antall studenter

  

 

1. Måloppnåelse 

Historieprogrammets målformuleringer 

Målgruppen for historieprogrammet er i programplanen formulert slik: 

 

”Studenter med interesse for kultur og samfunn. Arbeidstakere som har ønske om etter- og 

videreutdanning, samt andre som er interessert i historie.”  

 

I programplanen er formålet med studieprogrammet formulert på denne måten: 

 

”Studieprogrammets kompetansemål er at studentene skal oppøve evner til å tenke historisk, 

og få kunnskaper om sentrale emner i de menneskelige samfunns utvikling. De skal lære å 

lese med kritikk, å skille mellom vesentlig og mindre vesentlig informasjon, formulere 

problemstillinger og resonnere over samfunnsforhold. Det er et viktig mål å utvikle 

studentenes skriftlige framstillingsevne.  

 

Videre skal studentene få innblikk i hvordan kunnskap om fortiden blir til, og få kjennskap til 

sentrale spørsmål og problemstillinger innenfor historisk teori- og metodelære. De skal 

oppøve evnen til å tolke historiske tekster kritisk, og beherske hovedprinsippene i 

kildekritikken.” 

 

Programmets formulering av kompetansemål inneholder både mål for hvilke kunnskaper 

studenten skal opparbeide seg, men også målsetninger for hvilke ferdigheter studenten skal 

tilegne seg i løpet av studiet. Evnen til å tenke historisk er en kompetanse som innebærer både 

fagkunnskaper om historie, men også mer generelle redskaper som kildekritikk, evne til å 
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formulere problemstillinger, og god skriftlig fremstillingsevne. Emnet HIS1010 ble gitt som 

et innføringsemne til faget, og gav studentene innsikt i metodiske prinsipper i 

historieforskningen. Innføringsemnene i programstrukturen danner grunnlaget for at 

studentene får innsikt i ”sentrale emner i de menneskelige samfunns utvikling.” Gjennom 

fordypningsemnene vil studentene kunne oppøve evnene til å tenke historisk. Kritiske 

leseferdigheter, og evne til å håndtere informasjon er ferdigheter studenten vil opparbeide seg 

over tid, men kanskje særlig i arbeidet med fordypningsoppgaven i historie. 

 

Vektleggingen av studentens skriftlige fremstillingsevne kan sies å være et kompetansemål 

rettet mot videre forfatterskap eller forskning. Denne evnen opparbeides gjennom skriftlige 

øvelser og vurderingsformer som semesteroppgaver og hjemmeeksamener. 

Vurderingsformene for historie varierer. Skoleeksamen er vanligst på grunnemnene, og 

hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen benyttes som vurderingsform på 

fordypningsemnene (2000-nivå.) Det er likevel i arbeidet med fordypningsoppgaven i emnet 

HIS3090 at studenten i særlig grad får anledning til å utvikle skriveferdighetene. En del av 

dette emnets undervisningsopplegg er en innføring i oppgaveskriving. Karakterfordelingen til 

emnet viser følgende utvikling: 

 
Semester Gjennomsnittskarakter Stryk % Gjennomføring % 

2003 høst B 4 74 

2004 vår B 7 82 

2004 høst B 3 78 

2005 vår B 0 86 

2005 høst C 0 92 

2006 vår C 1 88 

For hele perioden: B 2 84 

 

Gjennomsnittet for hele perioden viser en høy gjennomsnittskarakter, og en lav strykprosent. 

Dette indikerer at studentene har tilegnet seg gode skriftlige fremstillingsevner, og det er 

trolig at disse resultatene også vitner om at studentene innehar den fagspesifikke kompetansen 

som er beskrevet innledningsvis i programmets målformulering. 

  

Trening i muntlig fremstilling er ikke formulert som et mål i programplanen, noe som også 

gjenspeiles i undervisningsopplegget. Oversikter over obligatoriske aktiviteter og 

vurderingsformer for historieemnene viser at muntlig fremlegging, seminarinnlegg el. ikke er 

vanlig som en obligatorisk del av undervisningen. Skriftlig og muntlig kommunikasjon er en 

av HF-kandidatenes mest verdsatte ferdigheter blant arbeidsgivere, og helt nødvendig i 

formidlingen av kunnskap, enten i form av undervisning, presentasjoner, eller i 

museumsarbeid. Kandidatundersøkelsen fra 2005 viser imidlertid at evnen til å kommunisere 

er en av de ferdighetene studentene ved HF er minst bevisst på, eller underkommuniserer 

overfor arbeidsgiver.
2
 Med henblikk på å styrke studentenes arbeidslivskompetanse kan en 

større vektlegging av muntlig fremstilling i faglig sammenheng med fordel inkluderes i 

programmets målformulering. Programmet vil dessuten oppfordre IAKH til å se på 

mulighetene for å integrere øvelser i muntlig fremstillingsevne som en del av undervisnings- 

eller vurderingsformene. 

 

                                                 
2
 Dette går frem av Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 som er gjennomført for UIO, i samarbeid med 

Akademikerne.  
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2. Utvikling av studiekvalitet 

Et hovedtrekk i utviklingen av studiekvalitet var forenklingen av studiestruktur på 

programmet. Våren 2005 ble to av fordypningsgruppene lagt ned. I forbindelse med denne 

endringen ble det også utarbeidet anbefalte studieløp for studentenes 1. og 2. semester, uten at 

dette teknisk ble fulgt opp i FS. Vi må anta at reduksjonen i antallet fordypningsgrupper har 

bidratt til økt studiekvalitet ved at studentene lettere kunne orientere seg i studieløpet. 

 

Høsten 2004 ble lagt ned mye arbeid i å godkjenne historieeksterne emner som kunne inngå i 

fordypningsgruppen, og det ble utarbeidet en portefølje av 40-grupper forhåndsgodkjent for 

historieprogrammet med tilhørende veiledning for studentene.   

 

HIS1010 ble lagt ned våren 2005 som en følge av overlapping med ex-fac historievarianten. 

Denne endringen ble gjort fordi overlappingen var en indikasjon på sviktende studiekvalitet. 

 

Oppfølging av de årlige studentevalueringene, samt å kvalitetssikre studieinformasjonen på 

nett nevnes som viktige arbeidsområder i årsrapporten 05/06. Det ble også lagt mye arbeid i 

mottaksuka, og sosiale aktiviteter i tilknytning til studiestart. Dette for å styrke tilhørigheten 

til fag og program. Programmet har også gitt økonomisk støtte til Programutvalget, 

studenttidsskriftet Fortid, og festforeningene Clio og Ride Ranke.  

 

Årsrapporten nevner videre at programmet har fokusert på internasjonalisering ved å bedre 

informasjonen til studentene, kartlegge hvilke avtaler som er aktuelle for historiefaget, og 

kartlegge hvor i 80-gruppa studentene kan tenkes å reise ut. I løpet av hele 

evalueringsperioden har 16 programstudenter på historie reist ut på Erasmus, Nordlys, 

bilaterale eller individuelle avtaler. I studentevalueringen fra 2006 svarer imidlertid 58,9 % at 

de ikke planlegger delstudier i utlandet. Det er 37 innreise studenter som har tatt 

historieemner på BA-nivå. Fortsatt fokus på innreisende studenter til historie, kan være en 

faglig ressurs for studentmiljøet.   

 

Arbeidslivsrelevans ble vektlagt i form av et arbeidslivsseminar høsten 2005. Dette ble 

gjennomført med den hensikt å øke historiestudentenes bevissthet om egen kompetanse. 

3 Indikasjoner på særlig god kvalitet eller sviktende kvalitet 

Opptak og gjennomføring 

År Søkere  Opptak  Semesterregistrert 

totalt på program, 

høst av opptakskullet 

Semesterregistrert 

totalt på program, 

vår av opptakskullet 

Ferdige 

kandidater  

2003/ 

2004 

2090 228 227 178 2 (1) 

2004/ 

2005 

2004 190 223 233 24 (7) 

2005/ 

2006 

2261 

 

185 

 

226 

 

226 

 

41 (12) 

 

*Andelen kvinner er gjengitt i parentes. 

 

Antallet søkere til programmet er høyt i forhold til opptaksrammen. Antallet 

semesterregistrerte studenter av opptakskullet etter ett semester tyder på at frafallet var størst 

det første året, noe som ikke er spesielt overraskende med tanke på usikkerhet rundt 

implementeringen av kvalitetsreformen. Tallene for de to neste studieårene viser en 

stabilisering.    
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Gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon per student på historieprogrammet fordeler seg slik:  

Studiepoengsproduksjon 

Semester Sem. reg. stud. Sp. per student Studenter med 0 sp. 

2003 høst 370 17,7 106 

2004 vår 297 18,7 66 

2004 høst 409 19,1 90 

2005 vår 359 19,9 73 

2005 høst 451 18,5 100 

2006 vår 359 17,8 93 

Sum 2245 18,6 528 

 

Det er problematisk å tolke oversikten over studiepoengsproduksjonen da tallene 

varierer fra oversikt til oversikt. Tallene på antall studenter som har avlagt null studiepoeng er 

relativt høye. Årsaken til dette er ukjent, men trolig er det mange studenter som ikke melder 

fra til programmet om permisjon eller at de har sluttet på programmet. Våren 2006 sendte 

eksamenskontoret ved HF ut en e-post til alle som enten ikke hadde betalt semesteravgift eller 

bekreftet utdanningsplanen. Mottakerne ble også oppfordret til å gi tilbakemelding til 

programkonsulenten dersom de ikke skulle benytte seg av studieplassen, og dette resulterte i 

mange slike tilbakemeldinger. Forhåpentligvis vil dette med andre ord bidra til færre studenter 

med null avlagte studiepoeng fra høsten 2006. Fakultetet har også siden 2004 rutinemessig 

inndratt studieretter for studenter som ikke har overholdt reglene for progresjon.  

 

Av totalt 900 studieretter ble 476 av disse inndratt, og 60 sluttet eller trakk seg fra 

studieplassen. Tall for hele perioden viser at antall kvinner med studierett på programmet var 

319, mens andelen menn var 568. Dette viser en svak underrepresentasjon av kvinnelige 

studenter på programmet.   

Trivsel og programtilhørighet 

Studentevalueringene viser at studentene på historieprogrammet er fornøyd med den faglige 

sammensetningen av fordypningsenheten i historie. Andelen studenter som er fornøyd har 

vært økende. Ved evalueringen i 2006 viste tall at 78 % var fornøyd eller svært fornøyd med 

sammensetningen av emnegrupper på programmet, en økning på 25 % fra året før. Kvalitet på 

undervisningen rangeres som den viktigste faktoren for å være fornøyd med programmet.  

 

Når det gjelder programtilhørighet viser tallene fra undersøkelsene at studentene føler sterkest 

tilknytning til faget, noe som ikke er spesielt overraskende fordi historieprogrammet er et 

ettfags program. Det kan imidlertid jobbes mer med å skape programtilhørighet ved å se på 

studiestrukturen, og legge til rette for at kullene følger hverandre på forelesninger og 

seminargrupper. Faglig-sosiale tiltak for programstudentene er også viktig for å bidra til 

programtilhørighet og minske frafall av studenter underveis i studiet. 

  

4. Fokus og tiltak fremover 

Programmet vil fortsette å vurdere sammensetningen av 2000-emner med sikte på å sanere de 

mest avgrensede og spesifikke emnene til fordel for emner med noe større bredde (tidsmessig, 

tematisk.) Det må arbeides videre med å få til en viss bredde også i tilbudet av 

engelskspråklige emner. Videre blir det tatt initiativ til en diskusjon mellom program og 

undervisningsavdeling om sammensetningen av 80-gruppen, med sikte på å få til et mer 
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konsentrert start-år for nye studenter, i tråd med ønsket fra fakultetets side. Det er også et 

behov for å diskutere utvalget av forhåndsgodkjente 40-grupper, hvorvidt det er nødvendig å 

ha en så stor emnegruppeportefølje når en stor andel av disse ikke velges av historiestudenter. 

Muntlig fremstilling kan med fordel inngå som en større del av undervisningsopplegget og 

som vurderingsform på de enkelte emnene. Dette vil styrke kandidatenes evne til å formidle 

den kunnskapen de tilegner seg, og vil gi studentene en kompetanse å vise til når de senere 

skal ut i arbeidslivet. 

5. Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring 
eller nedleggelse 

Programledelsen anbefaler videre drift av programmet på grunnlag av høy faglig kvalitet, og 

svært stor søkning. Studiet kvalifiserer for masterstudier, og gir kandidatene en kompetanse 

som gir muligheter i arbeidslivet.  

Når det gjelder kvalitet og gjennomstrømning, oppfattes driften av programmet generelt som 

tilfredsstillende sammenliknet med andre programmer på HF. Programledelsens bekymring 

ligger snarere i hvordan programstudentene ivaretas, i et studium som tiltrekker seg så mange 

fra andre programmer (de utgjør ofte 50 % og mer i de enkelte grupper/seminarer). 

 


